Krantendossier rapport commissie-Samson

J)'ouw dinsdag 9 oktober 2012

Misbmik in de jeugdzorg
Aanbevelingen

Belangrijkste condusies van commissie-Samson
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Jongeren in door de overheid
gesubsidieerde jeugdzorg
instellingen rapporteren fors
meer seksueel misbruik dan de
gemiddelde N derlandse jongeren.
In 2010 zou het gaan om
143 per duizend jongeren.
(Onder 'normale' jongeren gaat
het om 74 op de duizend,)
Binnen de totale groep van
kinderen die uit huis zijn
geplaatst. worden kinderen in
jeugdzorginstellingen ruim 2.5
eer zo vaak slach toffer als
kinderen in pleeggezinnen.
Kinderen met een licht
beperking die uit
huis zijn geplaatst. liJken nog eens
drie keer vaker slachtoffer te
worden dan kinderen zonder
verstandelijke be erking die uit
huis zijn geplaatst.

ver~tandeHjke

Misbruik van jongeren in de
pleegzorg lijkt niet vaker voor te
komen dan misbrui van de
gemiddelde Nederland e jongeren.
Meisjes zijn twee keer zo vaak
slachtoffer als jongens. ader zijn
mee tal mannen. maar een niet
onaanzienlijk deel van de
(mede)plegers is vrouw. Een groot
deel maakt deel uit van leeftijd- en
groepsgenoten.
Hulpverlener lijken in heden en
verleden lechts twee procent waar
te nemen van wa[ er werkelijk aan
eksueel mishruik plaatsvindL

Geef her kind een tem en vergroot
de we 'rbaarheld door Ie bespreken
wat omgangsvonnen zijn. veIWach·
ungen, nonn~n, grenzen en waar
het kind meldingen kan oen.

•

leder kind m et on erzocht worden
op mogelijke risico's vanwege een
beldste voorgeschiedenis.

•
Een signaal van seksueel misbruik
moet altijd in h t officiële circuit te
rechtkome n - al dan niet via het Ad
vies- en Meldpunt Kindennishande
ling.

•

Diagnostiek en passende hulpverle
ning dienen er altijd te zijn na sek
sueel misbruik of grensoverschrij
dend gedrag tussen groepsgenoten.

•

Instellingen moeten voorzien in een
heldere en toegankelijke klachten
procedure die bekend is bij het kind
en oudersfverzorgers.

Er n oelen voldoende be~eleidl!!s
Zljn in engroep voor voldoende
a.rndacht. toezicht en controle.

Plee,g;Owllers:
Aspirant-pleegouders moeten zorg
vuldig worden gescreend. Ook mo t
een land "jke nonn worden vastge
legd waara n de voorbereidende
tr .ning voor p leegouders moet vol
doen.

•

Pleego ders moeten goed worden
voorbereId op d komst van een
kind met een (seksueel) traumati
sche voorgeschiedenis. De pleeg
zorgorganisatie moet voorzien in
ondersteuning als d ar behoefte aan
is.

•
Pleegouders moeten jaarlijks w or
den geëvalueerd. ook met het oog
op stabiliteit van de gezinssituatie
en met expliciete aandacht voor ver
anderingen als echtscheiding. werk
loosheid of ziekte.

•

Seksualiteit, (onjgezo de seksuele
ontwikkeling en ek ueel m i bruik
moeten stlndaard worden pgeno
men in alle basisopleidingen voor
lullpverl ners.

•

Er moet voldoende mogelijkheid
zijn voor een pleegzorgwerker om
'face-to-fac . en én-op-éénconLact
met het kind te hebben.

Seksualitelt en seksueel grensover
chrijdend gedrag moet bespreek
baar worden gemaakt

Er moeten voldoende kindvriende
lijke verh or.ituilio'~ en gespeciali·
seerde rechercheurs zijn in iedere
politieregio.

•

•

Wettelijke verplichting voor alle
jeugdzorgmcdt!werker5 om zich te
certificeren.

•

D' kinderrechter moet meff tijd
krijgen VOOI" een (gez:i.ru)voo~dij
zaak, zodat ruimer dan marginaal
kan worden gelD tst.

Uitwisseling Vdn k 'nni en monito
ring bmnt'n d instellingen.
Bij een sulliritatie moeten referen
rit!.> altijd worden na~eU"okk n Van
de ollicitanl WQrdl verwacht dar hij
in ta.lt i. open te pr:lten over erotl'
eb gevoelen op het werk en cven
tllele ervaringen Verandenngen in
p rsoonlijke om5LaIldighed' m t'
ten del!! uit makt'll v n de funcuo
nel1Dg ge pi ekken, omdJt daardoor
rio ico·· kunnen zijn verhoogd

De inspectie moet kunnen adV!. e
ren om een PI ft ssionalle schor·
en, een groep op te heffen of een
instelling te luiten_

•
Bij de UlSpeCtle moet een klachten
alllaIldding van burgen worden in
gericlll.

Poll -

•

HUldlge bestuurders van Illstellin·
gen moeten et'kenning geven en ex
cues aanbieden aan ' lachtoffer

•

Ook zaken van VOOI 1 3Tlllari 1973
moeten onder bet chadefonds Ge
weldsmisdnjv n vallen.

Er m~ el en gr nilig micoanaly~e
gemaakt word 11. voordat eenjeuf!'
dige in een groep wordt geplaaw.

•
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Conclusies van de
commissie-Samson

Aanbevelingen voor
. personeel jeugdzorg

Kinderen die geplaatst ziJn in
een instelling voor jeugdzo rg
rapporteerde in 20 10 bijna
twee keer zo vaak slachtoffer
van seksueel misbrUik geweest
t e zijn als thuiswonende kin
deren.

Jeugdzorg moet Investeren in
maatregelen tegen het hoge
verloop van werknemers. Dit
kan door de w erkdruk te ver
lagen en door goede onder
steuning, begeleiding en door
groeim ogelijkheden te bieden.

Uit huis geplaatste jongeren
met een (lichte) verstandelijke
beperking lopen een driemaal
zo groot risico als uit huis
geplaatste jongeren zonder
(lic hte) verstandelijke beper
king.

In alle basisopleidingen moet
aandacht komen voor 'gewo
ne' seksuele ontwikkeling, af
Wijkende seksuele ontwikkeling
door stoornissen en aan sek
sueel m isbruik.

Kinderen In Instellingen lopen
een hoger risico dan kinderen
In pleeggezinnen.
M eisjes zi jn meer dan twee
keer zo vaak slachtoffer als
longens.
In iets meer dan de helft van
de gevallen was de dader een
leeftijdgenoot, vaak een
groepsgenoot in een instelling
of een pleegbroer.
Personeel weet In de meeste
gevallen niets af van het m iS
bruik en mist de signalen.
Na seksueel misbruik tussen
groepsgenoten worden kinde
ren of jongeren vaak overge
plaatst naar een andere groep
veelal zonder diagnosti sch on
derzoek en hUlpverlening voor
het (vermeende) slachtoffer en
de (vermeende) dader.
Daders zijn voor het merendeel
man. Wel zeggen kinderen dat
in een substantieel deel van de
gevallen een vrouwelijke pleger
medebetrokken was.
De meeste groepsleiders die
kinderen seksueel misbruiken.
hebben aan het begin van hun
loopbaan niet de intentie datte
doen . Betere screening van
personeel is daarom volgens
de commissie niet zinvol.
Het grote verloop onder het
personeel en het hoge aantal
jonge en onervaren medewer
kers maken het voor kinderen
moeilijk een vertrouwensband
met een medewerker te ont
wikkelen.
Zaken komen nauwelijks te
mcht bij politie en justitie die
daar ook niet voldoende op
zijn toegerust.
Het ontbreekt personeel aan
kenniS en kunde op het gebied
van seksueel misbruik en sek
suele ontwikkeling.

Aspirant-medewerkers en
pleegouders moeten leren hoe
seksuaJltel een rol speelt n
machtsverhoudingen en welke
factoren ertoe leiden dat pro
fessionals tot misbrUik kunnen
overgaan Ook moeten ze ge
traind worden n manieren om
seksualiteit bespreekbaar te
maken met Jongeren.
Instellingen voor jeugdzorg
dienen structureel te Investeren
In kennis op dit terrein.
Zo snel m ogelijk na een uit
huisplaatSing moet de groeps
leider ol gezinsvoogd met het
kind bespreken wat gezond en
ongezond seksueel gedrag Is
Groepsleiders en pleegouders
moeten de voorgeschiedenis
van een kind kennen. Inclusief
eventuele ervaringen met sek
sueel misbruik.
Voor daders. en slachtoffers
van seksueel ffilsbruik tLissen
fjroepsgenoten moet altijd pas
sende hulpverlening beschik
baar Zijn.
Instellingen voor jeugdzorg
moeten altijd referentias vra
gen aan sollicitanten en deze
natrekken . Van de sollicitant
wordt verwacht dat hij in staat
is open te praten over eroti
sche gevoelens op het Werk en
eventuele ervaringen daarmee.
Bij plaatsing van een kind in
'leefgroep' moet altijd een
rIsIcoanalyse pl3lUsvinden.
Hierbij moet ook aan de orde
komen of plaatsing In een ge
mengde groep gewenst is, om 
dat voorai meisjes dan een
groter risico lopen op seksueel
misbruik.

een

De Inspectie Jeugdzorg moet
niet meer alleen papieren con 
troleren, maar vaker instellin
gen bezoeken. In ernstigs ge
vallen zou zi j vaker medewer
kers, bestuurders en toezic ht
houders moeten schorsen. of
het ministene moeten advise
ran een Instelling te slUiten.

Jeugdzorg gaat diep door het stof
• Excuses aan slachtoffers seksueel misbruik in overheidsinstellingen, na presentatie rapport
dinsdag 9 oktober 20 12 Trouw
Branche-organisatie jeugdzorg Ne
derland is diep door het stof gegaan
voor de slachtoffers van seksueel
misbruik binnen overheidsinstellin
gen en in pleeggezinnen. Nik bied ie
der kind als individu namens alle col
lega's mijn oprechte excuses aan",
zei bestuurder Ans van de Maat gis
teren, nadat het langveIWachte rap
port van de commissie-Samson over
seksueel misbruik van kinderen in
overheidsinstellingen en pleeggezin
nen was gepresenteerd. NEen financi
ële genoegdoening kan niet buiten
beschouwing blijven", voegde ze
daaraan toe.
Uit het rapport blijkt onder meer
dat jongeren die gedwongen door de
kinderrechter uit huis zijn geplaatst
in overheidsinstellingen 2,5 keer zo
vaak worden misbruikt als jongeren
gemiddeld in Nederland. Zover als
Van de Maat gingen minister Opstel
ten (veiligheid en justitie) en staats
secretaris Veldhuijzen van Zanten
üeugdzorg) in hun reactie niet, nadat

ze het rapport 'Omringd door zorg,
toch niet veilig' overhandigd hadden
gekregen. Veldhuijzen noemde de
bevindingen van Rieke Samson, oud
procureur-generaal, 'afschuwelijk'.
Beide bewindspersonen spraken hun
medeleven met de slachtoffers uit,
maar excuses kwamen er niet. Naar
verluidt heeft dat te maken met
angst voor mogelijke schadeclaims.
Bovendien had Samson wel jeugd
zorg Nederland maar niet de be
windslieden opgeroepen excuses te
maken.
Veel van de aanbevelingen van de
commissie-Samson neemt het kabi
net over. Maar de aanbeveling om
het Schadefonds Geweldsmisdrijven
ook open te stellen voor slachtoffers
van voor 1973 willen de bewindsper
sonen eerst bestuderen.
Van de Maat zei dat jeugdzorg' Ne
derland 'in het hart' is geraakt door
het onderzoek. Het rapport-Samson
spreekt van een 'taboesfeer' als het
gaat om seksueel misbruik en van
'handelingsverlegenheid' van mede
werkers, als ze horen van misbruik.

Aan beide moet een einde komen.
Volgens Van de Maat is de afgelo
pen twee jaar veel in gang gezet,
waardoor al sprake is van een cul
tuuromslag, zoals de eis van een Ver
klaring Omtrent Gedrag (VOG) voor
medewerkers in de jeugdzorg (bin
nenkort ook wettelijk verplicht), ver
plichte aangifte van seksueel mis
bruik, een meldcode, verplichte in
schrijving van medewerkers in een
beroepenregister, tuchtrecht (in de
maak), screening van pleegouders,
professionalisering en bijscholing
van het personeel.
Oud-minister Rouvoet van jeugd en
gezin gaat, met unanieme steun van
de sector, een dwingend kwaliteits
kader ontwikkelen met het doel sek
sueel misbruik te voorkomen.
Ook het kabinet heeft al het een en
ander gedaan, zoals de instelling per
1 oktober van de hulplijn seksueel
misbruik voor de slachtoffers en een
wetsvoorstel over een verplichte
meldcode huiselijk geweld en kin
dermishandeling. Een groep deskun
digen onder leiding van de Amster

damse burgemeester Van der Laan is
ingesteld om een actieplan van het
kabinet om kinderen een veilige om
geving te bieden, te volgen en aan te
jagen.
Samson plaatste twijfels bij het
voornemen om de jeugdzorg en de
pleegzorg naar de gemeenten over te
hevelen. De gemeenten zullen er
eerst voor moeten zorgen dat ze vol
doende kennis in huis hebben. Het
hangt van het nieuwe kabinet afwat
met deze aanbeveling wordt gedaan.
Diverse Kamerleden, zoals Nine
Kooiman (SP), Vera Bergkamp (D66)
en Mona Keijzer (CDA), pleiten er
voor om vooral praktisch te blijven
in de strijd tegen seksueel misbruik
in de jeugdzorg. Geen nieuwe syste
men of nieuwe regels is hun bood
schap. Kooiman, oud-gezinsvoogd:
NIk weet als geen ander hoe verkram
pend nieuwe regels werken. Geef
hulpverleners meer tijd voor hun
cliënten, daar wordt de veiligheid
groter van."
MEIIR NIBUWS OP VANDAAG 415

·Samson overdrijft'
Misbruik in de jeugdzorg is 'inci
denteel' en het veel te stellige rap
port van de commissie-Samson
beschadigt dan ook alleen maar de
jeugdwerkers in de zorg.
Dat zegt onderzoeker Peer van der
Helm van het Expertise Centrum
jeugd van de Hogeschool Leiden,
die onderzoek doet naar de huidige
lichting bewoners van jeugdinstel
lingen.
Van der Helm vindt dat Samson
zich baseert op oude gevallen van
misbruik, terwijl jeugdzorg de laat
ste jaren juist extra maatregelen
heeft genomen, zoals cameratoe
zicht. Dat maakt het scheiden van
gemengde groepen overbodig.
Een woordvoerder van de commis
sie is juist verbaasd over de conclu
sies van Van der Helm. WEen onder
zoek waarnit blijkt dat er niets mis
is, dat zou ons verbazen, ook als je
kijkt naar buitenlands onderzoek."

Déjà vu van het taboe en de doofpot
• Grote overeenkomsten tussen rapporten over misbruik van commissie-Deetman en commissie-Samson
ANALYSE
W1lfrled van der Bles

TT«.>&"LW
110

:J

Na het rappolt, eind vorig jaar, van
de commlssie-Deetman over seksu
eel misbruik binnen de rooms-ka
tholieke kerk. ligt er sinds gisteren
het niet minder schokkende rapp01t
van de commissie-Samson over mis
bruik van kinderen (tot 18 jaar) die
door de kinderrechter uit huis ge
plaatst zijn in overheidsinstellingen
en pleeggezinnen.
De bevindingen van de commissie
onder leiding van oud-procureur
generaal Rieke Samson bevestigen
nog ·eens wat ook al door Wim Deet
man was opgetekend: seksueel mis
bruik van kinderen is een breed
maatschappelijk probleem, niet spe
cifiek katholiek. Deetman schatte
de kans op ongewenste seksuele be
nadering voor minderjarigen in een
instelling, katholiek of niet, twee
keer zo groot in als het landelijk ge
middelde van 9,7 procent. Op basis

van de cijfe rs over 2010 concludeelt
Samson dat khldcren in jeugdzorg
instellingen zelfs 2,5 keer zo vaak
worden misbruikt als Nf'derlandse
jongeren gemiddeld.
De overeenkomsten tussen de rap
pOIten van Deetman en Samson zijn
groot. Ook Samson onderzocht het
misbruik sinds de Tweede Wereld
oorlog. Gedurende een groot deel
van die periode heerste een taboe
op seksueel misbruik: er werd niet
of nauwelijks over gesproken.
Schandalen werden liever vernleden
vanwege de schade die dat voor de
betreffende instelling zou opleve
ren. Zowel overheid als bisschoppen
wisten wel degelijk van het bestaan
van seksueel misbruik.
Aandacht voor de kinderen als
slachtoffer, specifiek van seksueel
misbruik, was er niet of minimaal.
De doofpot kreeg de voorkeur. Pas
in de jaren tachtig werd de term
seksueel misbruik gehanteerd. Eind
jaren tachtig, begin jaren negentig
kwam de bestIijding van seksueel

misbruik weliswaar op de agenda te
staan, zowel van de overheid als van
de bisschoppen, maar vervolgens
gebeurde er te weinig. Bij de over
heid kreeg de veiligheid van het
kind sindsdien prioriteit, maar van
handhaving door de Inspectie Jeugd
zorg kwam weinig terecht. Het mi
nisterie van volksgezondheid stond
en staat nog steeds op te grote af
stand van de jeugdzorg, vindt de
commissie-Samson. Voor zowel de
kerk als de jeugdzorg van de over
heid geldt dat pas sinds twee jaar
(na alle onthullingen over misbruik)
sprake is van een actievere bestrij
ding van misbruik en meer aan
dacht voor de slachtoffers. De
broodnodige cultuuromslag (weg
met de doofPot) is volgens voorzit
ter Ans van de Maat van Jeugdzorg
Nederland sindsdien gaande.
In tegenstelling tot Deetman heeft
Samson het niet aangedurfd een ge
talsmatige schatting te geven van de
omvang van het misbruik in de ja
ren sinds de oorlog. DeetIllan schat

het aantal slachtoffers van misbruik
binnen de katholieke kerk op
10.000 tot 20.000. Samson waagt
zich er niet aan, omdat archieven,
geheel volgens de regels, groten
deels zijn vernietigd.
Zo zijn er naast de overeenkom
sten ook verschillen tussen de C0111
missies. Het belangrijkste verschil is
de doelgroep. Kinderen op rooms
katholieke internaten en seminaries
kwamen doorgaans uit normale,
veilige gezinnen.
De kinderen in overheidsinstellin
gen of pleeggezinnen waren al ge
traumatiseerd voordat ze uit huis
werden geplaatst. ze waren vaak
slachtoffer van geweld of misbruik
thuis. Zij raakten zo dubbel getrau
matiseerd. Beide groepen kinderen
hadden zich veilig moeten wanen of
ze nu onder de hoede stonden van
rooms-katholieke geestelijken of
van jeugdhulpverleners in dienst
van de overheid. De schok dat dat
vertrouwen veel te vaak onterecht
was, delen ze samen.

Beide groepen
kinderen hadden
zich veilig moeten
wanen, of ze nu
onder de hoede
stonden van
rooms-katholieke
geestelijken of van
jeugdhulpverleners
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nieuws Misbruil{ in de jeugdzorg

Interview Aafke Scharloo, psycholoog, gespecialiseerd in therapie na seksueel misbruik

'Een protocol tegen seksueel misbruik
Er moet veel veran deren
in zorginstellingen, zegt
psych oloog Sdlarloo.
Iedereen mag j ou naakt
zien, zelfs stagiairs. "Dat
moet anders."
Door onze redacteur
JOKE M A T
U T RECHT . Voor psycholoog Aafke
Scharloo is het geen verrassing da t
kinderen met een lichte verstande
lijke handicap in instellingen het
grootste risico lo pen op seksueel
misbruik. zoals blljlu uit het van
daag gepubliceerde rap pon van de

commissie-Samson. Uit eerder on
derzoek is dat al lang bekend. Ult
een rapport van onderzoeksinsti
ruur Movisie vorig jaar bleek dat 61
procent van de vrouwen met een
lichte verstandelijke handicap ooit
te maken heeft gehad met seksueel
geweld.
Scharloo is gespecialiseerd in be
handeling na seksueel misbruik en
verwerking van trauma's, en lid van
de nieuwe Taskforce Kindermishan
deHng onder voo-rzittersdup van de
Amsterdamse b urgemeester Eber
hard van der Laan . Wat h aar verbijs
tert is dat het probleem nooit goed is
aangepakt. ,,Als instellingen er een
protocol voor hebben, vinden ze dat

ze doen wat ze kunnen. Alsof dat ge
noeg is. 6 1 procent krijgt te maken
met misbruik! Dat moet in iedere in
stelling bovenaan de agenda staan.
Als het zou gaan om een lichameliJ
ke ziekte, zou dat ook gebeuren.
Kijk wat er in gang gezctwcrd voor
de Mexicaanse griep."

Wat moeten instellingen anders
doen?
"De persoon Iij ke verzorging van
mensen me t een beperking Is de
klus met de laagste stat us. Degenen
d ie het kortst in de instellingwer
ken. moeten de cl iënten aan- en ui t
klede n. Daarmee maalcje he n weer
loos - ál dIe wisselende verzorgers.

Iedere.e n die je n iet kent, grijpt je in
de broek.ledetecn magjou naakt
zien, zel fs stagiairs. Mensen worden
opgevoed tot gehoorzaamheid. Al
leen mensen me t verl<eerde inten
tics moeten ze d an weer niet gehoor
zamen. Dat kin n iet.
"Je zou duidelijke regels moeten
hebben. Datje mensen met een be
perk ing pas Dlag aanraken als je ze
zo en zo lang ken t. Datjemlnim aal
een halfjaar in dienst moet z ij n voor
Je iemand mag douchen. Zodat h et
een eer is als zo' n taakje wo rdt toe
vertro uwd."

Een groot dccl van het m isb ruik
wordt gepleegd door medebewo

ners. Wat gebeurt er met hen?
"Ze gaan van instelling naar instel
LIng. Ik kom cliënten tegen die al
t ien verkrachtingen gepleegd beb
ben. Je ku nt zeggen da t ze er niets
aan kunnen doen. Maar ze maken
wélslacbtoffers. Ongeveer 30 pro
cen t van de mensen die misbruikt
zijn, wordt zelf ook dader. Zo bliJ
ve n we in een kri ngetje.
..Politie enjustltie denken: die da
ders zitten al in een instelling. Ma.'\r
~tzijn meestal woonvoorzienin gen
die deze w.dcrs niet ku nnen beh an
delen. Ze mogen niet eens slapen
achter slot en grendel. Wie weet wat
cr's nachts gebeurt?Je zou willen
dat ze verhuizen naar een plek waar

is ecbt niet genoeg'
ze behandeld kunnen worden."

Wat gebeurt er methulpverIc
ners die cliënten misbruiken?
..Ze worden meestal ontslagen of
mogen ontslag nemen. Er zijn be
leidsstukken waarin sta.-u dat er aan
gifte gedaan moet worden. Maar
veel zaken worden geseponeerd. Dat
komt door het maatschappelijk
vooroordeel w.r mensen met een
vcrstmdelijke beperki.ng geen goe
de geruigcn zijn. Er is onderzoele
waaruit het tegendeel blijkt."
Welke gevolgen ondervinden de
ze slachtoffers?
,DezcLfèlc als hoger begaafde m(!fl

sen. Angst, depressics, nachtmer
ries, niet kunnen sl.1pen, niet meer
naar bulten durven."

Neemt de politie hen serieus?
"Het komt voordat de politie ecn
aangifte nÎet op wil nemen. Er zijn
mensen die om die reden geen aan
gifte meer willen doen."
Hoe kunnen deze kinderen wec..~
baarder worden?
"Gezien de cijfers is cr cen t,'Totc
kans ~[ze in een instelling seksu
eel misbruik gaan mccOlallen. Mis
schien moetje dat meteen :lJn het
begi n vertellen en oefenen wat ze er
tegen kunnen doen. Proberen weg

te lopen. Als iemand een mes heeft:
vooral niets doen. Als het toch ge
beurt: het aan iemand vertellen.
Niet meteengaan è1ouchen, dan is er
geen bewijs meer. Misschled kun je
ecn rollenspel dnen, ook met bege
leiders en ouders erbij, zodat die
niet In een p:miek schieten .1Is hel
gebew·t. En dat regelmatig herha
len, zoals een brandoefening. Dat
doen we ook allemaal terwijl br.md
veel minder voorkomt dan dit."

Moet er ook m~ seksuele voo....
lichting komen?
" Dat is belangrijk, maar daarmee
ben je er niet. De rol van seks bij sek
sueel misbruik wordt erg overschat'.

Vaak noemen slachtoffers het zelf

n iet eens. Ze zeggen 'datvervelende'
of'diejongendie mij pest'. Het is
toch genoeg als iemand kan vertel
lcn dat iemand haar altijd pijn doet
tussen haar benen? SL'lcbtoffers krij
gen nu vaak voorlich ting in reactie
op misbruik. En wecrbaar:heidstrai
ning. Nou, wat voor boodschap krijg
je dan: eigen schuldl
"Jan en alleman knuffelt deze
mensen want 'ze zijn zo aanbanJre
IlJk\Ja, omdat wij hun datge1et:td
hebben. Hetzorgsystecm hcefthet
nodig dat ze niet kritisch zijn, dan
zijn ze lastig. Zo maken wij hen
kwetsbaar. En dan zeggen we: goh,
wal worden ze vaak misbruikt."
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'Dit rapport

gaat te ver,
instellingen
zijn niet laks'
Edwin Krt'nlen

Rie.ke Samson presenteert baar rappOlt (bovenste
foto' ). minister Op relten en taatssecretans Veld
I lllllp~t:ll van Zanten luisteren (onder).
FOTO'S ,\NP. UH

.; VoL<. W

b

.....,'1 0

Het onderzoek van de commissie
Samson rammelt. Dat gelu id kwam
gisteren uit Leiden, van jeugdzorg
onderzoeker Peer van der Helm van
de hogeschool in die plaa ts.
"Van de 1400 jongeren die wij be
vroegen, rapporteren slechts enkelen
misbruik. Als we dan doorvragen,
blijkt bij verkrachting door een me
dewerker deze direct vervolgd en
ontslagen te zijn." Hij bestrijdt dat in
stellingen voor jeugdzorg laks om
gaan met kJachten. De meeste maat
regelen die Samson voorstelt, zijn
volgens Van der H lm al leid in in
stellingen.
Volgens Van der Helm vertonen de
jongeren die bij een jeugdzorginstel
ling terechtkomen vaak zelf al
u
aliserend gedrag. Hij 'ndt het daar
om onterecht dat Samson de ze in
st llingen vergelijkt met de g ZÎ1lI1.en
waarin kinderen th uis blijven wo
nen. "Het gaat vaak om beschildigde
kinderen. In een aantal . evallen rap
porteerden jongeren misbruik. maar
gaven ze d sgevl"aagd lOC d. t het Is
'geintje' Wé15 bedoeld. om5 was het
misbruik hoo~t onwaar 'chiJnlijk: '
Oe commissle. zegt Van der Tlelin,
heeft het gemelde m isbruik nier ge
heckt en komt'daarom op eEn veel
gro rere kans op misbruik uil Vol
gens hem telt Samson ook gewensI
sek uee t contact - bijvoorbeeld tus
sen groepsgenalen - als mi bruik
Zijn zorg gaat eerder UIt naar de fae ná de opname bij jeugdzorg. ~Wij
waarschuwen al langer dat meIsjes
dan direct in de handen vallen v;m
loverboy~ . Wij hebbeu doorgaan
veel kritiek Maa r dir beeld gaat re
ver, lwt beschadig't de medewerkers
in de jeugdzorg die naar eer en gewe
ten hun werk doen."
De woordvoerder van Samson wljst
era dat de commissie ondCIZoek
liel uitvoeren door twee gerenom
meerde hoogleraren van de Uruversi
reit Leiden. "Wij kennen het onder
zoek van Van der H~lm nog niet.
maar het zou ons verbazen als ér on·
derz ek komt waaruit blij t dat
niets mis is ..

De diepte in

Die verwijten
zijn onterecht
Rieke Samson zwakte
haar gistere n
verschenen rapport
over misbruik af.
" Ande rs zet jeugdzorg
de hakken in het zand
en gebeurt er niets."
JOEP DOHM EN
Onderzoeksjournalist
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e was war gewend, als officier van justitie
belast merzedenzaken. Ze zagveel incest
gevallen en wist dar de werkelijkheid al
tijd gruwelijk is. Zo gi ng Rieke Samson twee
jour geleden als voorzitter aan de slag voor de
naar haar genoemde commissie, om onderzoek
te doen naar her seksueel misbruik van kind~
ren die door de overheid uit huis zijn geplaatst.

Z

U is kilh eid verweten.

"Z doen me wel wal, die verwijten. zeker om
dat ze nic t terecht zijn. Slachtoffers hebben
ruim aandacht gehad gisteren, bij de presenta
tie van het rapport. En ook eerder, tijdens bij
eenkomsten. Natu urlijk kunnen wij niet mer
800 slachtoffers praten. Maar kil? In de gesprek
ken die ik zelf had, heb ik dat nooit van slacht
offers gehoord."
Het leed raakt u?
,,zeker, maar er heeft niemand wat aan al Ik In
hullen uitbars t op een persconferentie of tij
dens een slaChtoffergesprek. Wat me diep heeft
geraakt, is de overweldigende eenzaamheid van
zo'n misbruikt kind, dat nergens naartoe kan.
Als hij ofzij wat zei, werd hij niet geloofd."
U riep de verantwoordelijken op tot het
maken van excuses. Jeugdzorg Neduland
deed dat, minister Opstelten (Justide, VVD)
enstaatssecretaris Veldhuijzen van Zanten
(VWS, CDA) niet.
" at klDp t. Ik vi nd at ze die excuses hadden
moeten aan b ieden. En ik hoop dat ze dat alsnog
zullen doen_"

Moet de overbdd, n et als de Uoom.s-Katho
Iieke Kerk een schadevergoeding betalen?
" Geld ko m t bij de meeste slachtoffers pas aan de
orde na excuses, erkenning en hulpverlening.
Ze hebben meer a n hulp dan aan geld. De rege
!in g van de Rooms-Katholîe.kc Kerk viad ik nog
al fors. Ik ben van de school dar geld niet alles
kan vergoeden."
Ook een doofpotcultuur tegengekomen?
,.Kwesties werden binnenkamers gehouden. Ja,
el.u gebeurde. Zaken zijn niet gemeld om repu
tatieschade
n de instelling te voorkomen.
Soms zal er ook zijn weggekeken. Maar vergeet
niet dat er heel lang anders tegen kindermis
bruik verd aangekeken. Pas recent leeft het be
sef hoe traumatisch en levensverwoesrend het
kan zijD."
Wetenschappers van de Universiteit tclden
zeggen dat u hun gevraagd beeft om de
harde conclusies en vergaande aanbevelin

gen te verwijderen uit bun deelrapport.
"Ik heb inderdaad gebeld en gevraagd om dat
h.oofdstulc weg re halen. Dat was niet hun op
drachL. Het trekken van conclusies was onze
taak. Meer universireiten hebben dat verzoek
gekregen. Men is vdJ om het na ons rapport zelf
te publiceren.
"Dat onze conclusies uiteindelijk minder
hard zij 0, klopt. lk had er niers aan om Jeugd
zorg Nederland met harde conclusies om de
oren tes1aan. Als ze dan in een hoekje gaan zi t
ten, gebeu rt er niets vooral die kinderen. Die or
ganisatie moet aan de bak en daarom hebben we
al ineen vroeg stadiu m contact gezocht toen de
conclusies zich begonn n af te tekenen."
De commissie-Deetman heeft de kerk niet
betrokken b ij het trekken van conclusies
en het doen van aanbevelingen over het
klndenn.isbruik in die kerk. Die kregen de
bisschoppen voorgeschoteld.
"Er is een groot verschil met Dee an. Dat mis
bruik hield globaal op in de jaren tachtig. Wij
p.raren over her hie r en U, en over kinderen die
morgen gevaar lopen. Als je mensen aan he t
werk wil hebben in de jeugdzorg, moer je ze
meenemen.. Anders zetten ze de hakken in het
zand en gebeurt er niets.
"Vee! van onze aaobcveHngen zijn helemaal
niet zo nieuw, die liggen eral twlntigjaar. Dat is
wat ik wil verm ijden, dat onze aanbevelingen
onderin een la verdwijnen."

WETENSCHAPPERS BOOS OVERAFGE
Wetenschappers V8I1 de U nlVerSllelt Lelden

2iln boos over de lngreap In I un dC9lrap
purt door de commissie Samson die in
dermlsb uik onderzocl1t. Ze moestan twee
hoofdstukken met kritische opmer ingen
schrappen . .. Rieke Samson heeft ons op
dracht gegeven do conclUSies en de samen
v ning 1 verwijder n uit ons pnd rzoe
rapport", zegt Rienvan IJzendoorn. hoogle
rasr pedO ogls h wetenschappen
In de twee hoofrJ tuk en stond ft nke nli
op het" enagemsnt vanJ ugdzorg N der
land,de brancheorganisatie van Jeugdzorg
instellingen De hoofdstu en Mva n ook:
hardere conclusies ovar het rnisbrul dan
decommls Ie-Samsonwildetrekk n.
Oa hot s k ueel misbr , nog e
" on
toelaalbas r hoog " is. moest eru , Ook de
conclusie dat \/ooral n tehu I zeil, maar ook
in de pleegzorg, nog onvoldoend ba cher
ming wordt gebod n.
In een react e op het rapport ver laerde
Jeugdzorg Nederland gisteren .. In het hart"
te jn gera
D In ntl h ft oud m •
n ster voor Jeugd en Gezl n Andre Rouvoet
9 vraagd om e nonafhankelIJk Commi·
sie te leiden. gericht op hel voorkomen van
seksueel misbrUik
~ Het management van Jeugdzorg Ned r·
land komt er te goed van af," hel endrap·
port", vindt Van IJzendoorn. Nergens
wordt gemeld dat het management ons on
derzoek heeft verrraagd en zelfs een tijd-

AKTE CONCLUSIES
lang heeft geblokkeerd Het onderzoek en
de methode waren door d univerSitaire
medIsch-ethische comrn ssle go dg eurd
en ultemdelijk. na maanden vertragingen.
h bbenw oakgelll gekregen. Toen was
het al el el om hel onderzoek nog in volle
dlgeomvllng uitte voer n "
V n IJ.lendoorn Vindt dat Rieke Samson IJ
dens haar rsconfer ntie van gist ren
J ug zor ederland m kwa rdlg ge ·
noeg "nog n plUim op d hoed P gegeven
heeft door te zegg n dat de blokk de ma
ken had met de lOrg voor het lI\Ielzlln van de
"jnderen.
Inhoudelrl IS er ook een lIerschIl van m
n ng De onderzoekers Vinden dat er In het
indraPP0J110 weinig b .nadrukt wordt dat
voorslopvang n lahuizenslechlS in nood
geval/ n gebruIkt moel worden. En dal kin 
dermÎsbrulkals structureel probleem is m·
geba ken In tehuizen.
..Z I pro bi em/ongeren In gemengde leef
groep n m ua wemlg SLaf bil ellcaar en je
kun het n at n moer In d Idauwen hou
den". zegt Van IJzendoom Een drastische
verschuiving naar pleegzorg en andere vor·
men lIan kleinschalige, gazlnsger chte op·
vang s dringend nodig. W
In reactie heeft de Universiteit Leiden in
middels hel onderzoeksrapport. met ge
schrapte hoofdstukken, op internet gezet
JOEP DOHMEN

Dat ik geen hulp laeeg, vind il< 't ergste
_ Liza werd drie keer verkracht door jongens uit haar groep _ De leiding bagatelliseerde haar verhaal
INTERVIEW
Perdlep ~
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-Ach, jullie zij n een stel pu bers bij
elkaar, De hormonen spelen op. Het
hoort a llemaal bij jullie seksuele
ontwikkeling". kreeg Uza (23) te ho
ren van haa r begeleider toen ze bij
hem m eldde dal ze was verkrach l
door TWee jo ngen s in haar groep.
"Daarna gebemde het nog twee
keer. Eén keer pakten zelfs vier
groepsgeno ten mij", zegt de jonge
vrouw uil Gouda - alleen met haar
voornaam om privacyrede nen - dje
toen ze ~t ien jaar was. Tot een aan
gifte kwam het niet, wam haar
klacht kwam niet vel'der c1.1n de
groepsleiding. "Ze bagatelliseerden
m ijn problemen. Ze ma:lkten mij
wijs da t het erbij hoorde en dat dit
soort dingen in zo'n groep gebeurt.
Net zoals buiten de m uren van de
instelling. "
Het slachtoffer ondersch rijft de
conclusies van de commissie-Sam

<;On en kan zich goed vinden in de
aanbevelinge n, " Hoew~l het voor
mij veE'l le laat komt . Nu mOE't er
wel gauw aan worden gewerkt,
want anders missen ze nog beel veel
jongeren die nu in dezelfde situatie
zinen ah waarin ik toen ~t."
üza werd toen ze vijftien was in
een jeugdzorginstelling geplaatst,
omdat ze thuis niet meer te handha
ve n was. "Mijn ouders zijn geschei
den en het ging niet goed met mijn
moeder. Ze ha d geldprobJemen,
dronk tE' veel en haalde allerlei
vrie.n.djes in huis. Die stiefvaders
deugden niet in mijn ogen . Ik was
aan he t p uberen en ik kon niets te
gen ze in brengen, want als ik dat
deed, kreeg ik klappen, Ook mijn
moeder werd mishandeld. Op een
gegev.en moment was VOOr mijn tan
te, mijn moeders zus die alles zag
gebeuren, de maat voL Zij deed een
melding waarna er van alles gebeur
dE'. Mijn moeder kreeg hulp e n er
werd geconcludeerd da t ik niet
t huis kon blijven. Ik moest naar een

gezinsvervangend tehuis van jeugd
zorg."
Het eerste jaar ging het goed, zegt
de Goudse, wa nt toe n was de groep
rustig en waren er volgens haar vol
doende begeleiders: drie op een
groep van tien. Totdat er werd beo
zuinigd en cr een paar hele moeilij
ke jongeren in de groep werden ge
plaatst. "Uiteindelijk was er maar

'Als dit naar
buiten zou
komen, zat de
begeleider in de
nesten en hij
dacht toch aan
zijn eigen hachje'

één h ulpverle ner op een groep van
tien opgeschoten jongerE'n met on
derling grote fYsieke en mentale
krach~'Verschillen, Er waren hele
sterke en hele zwakke jongeren. Er
was geen balans En, ja, met maar
één begeleider, waar moet die alle
maal op letten, Er gebE'urdE' c1a.ar
van alles wa t diegene niet eens
doorhad.w
Toen Liza haar eerste verkrachting
meldde, reageerde de jeugdzorgwer
ker dan ook niet zoals ze had ge
hoopt. "Ik begrijp het wel Het ge
beurde onder zijn leiding, dus hij
was veran twoordelijk. Als dit naar
buiten zou komen, zat hij in de nes
ten en hij dad l t toch aan zijn eigen
hachje. 1lij zou zijn baan e n zijn sa
laris verliezen, Dat daarmee mijn li
chaam te grabbel werd gegooid:
deerde hem niet. Hij kon er duide
lijk niet mee omgaan en legde alles
in mij n ogen verkeerd ui l Dat ik
verkracht ben, is vreselijk, maar ei
genlijk vind ik dar ik geen hulp
kreeg en dat het probleem werd

kJeingespee ld erger,"
Gelukkig voor LÎZa kon ze na de
laatste verkrachting worden overge
plaatst naar een andere groep, "Ik
werd helemaaJ gek in die oudP
groep en gedroeg me daar ook naar
Dat was genoeg reden om naar een
groep met zwaardere begeleiding te
gaan, Daar ging het heel goed en
toen ik achttien jaar werd, ben ik
naar begeleid wonen gegaan, Toen
nog met 24-u urs begeleiding, Nu
woon ik öp mezelf met een uurtje
per dag begeleiding, Ik ga naar
school en wil aan het werk. Ook he b
ik na lange tijd weer contact met
mij n moeder. Met haar gaat het ook
veel beter."
Nu het met Liza goed gaat, wil ze
geen aangifte meer doen; Ze wil die
'donkere puberjaren' afsluiten en
kijken naar de toekomst. 'hopelijk
zonder al te veel problemen', "En ik
zou wel een Vliendje willen met w ie
ik aUes kan delen. ook m ijn li
chaam, want dat hoort wel blj een
normale seksuele ontwikkeling."

De twee
verstandelijk
gehandicapte
kinderen van
Jannes en Eelkje
de Jong werden
meerdere keren
misbruikt in
tehuizen en
daarbuiten. "Hoe
kán het, de bliksem
slaat toch ook geen
twee keer in?
ti

Onze

inderen
heb en
levenslang

ELSJE JORR ITSM A

Verslaggever
annes de Jong weet dat kinderen in de
jeugdzorg vaak seksueel misbruikt wor
den, en vooral kinderen me t een verstan
delijke handicap. Rij weet er 'leUs zo veel van
dat h ij een checklist maakte voor ouders die
bang zijn dat hun gehandicapte klnd iets over
komt. Een handleiding dkvolledig gebaseerd is
op de ervaring m er zijn eigen kinderen. Beide
kinderen van Jannes en EeIkje de Jong hebben
een verstandelijke handicap, beiden zijn aange
rand en verkracht. Boulcje (nu 29 jaar) door me
debewoners en door twee kennissen van bLLiren,
en Uirzc (27) oor en medewerker en diezelfde
kennissen. "Ik had ze nooit in een instelling
moeten plaatsen."
Boukj heeft h et zeldzame syndroom van
Prader-Willi, Uieze is autis tisch en heeft een ver
standelijke beperking. Een onwaarschijnlijk
toeval, dat twee gezonde ouders [Wee gehandi
capte kinderen krijgen. Of gewoon "pech" , zo
als ]annes de Jong het noemt.
Jan nes n Eelkje de Jong gaven de zorg deels
ui t handen toen de kinderen wat ouder waren.
"We waren alleen maar aan het opletten en zor
gen. We konden geen ouders meer voor ze zijn."
Toen Bou kje 12 was, ging ze naar een gezinsver
vangend tehuis in Rotterdam, waar Uitze twee
jaar daarna ook ging wonen. AI snel merkten ze
dat Uitze zich anders ging gedragen. Hullen,
moeilijk gedrag en veel verzet als hij naar de in
SteIllng werd gebracht. "Ik moest hem letterlijk
door het hek van her tehuis duwen." Maar vol
gens de psycholoog van de instelling moestUit
ze gewoon wennen. De opdracht aan de ouders:
doorzenen. "DIlS zei ik dar hlj zich niet moest
aanstellen terwijl later bleek dat de begeleider
die hem opwachue, de man was die hem mi 
bruikte. TI{ moet daar niet te veel over naden
ken. anders word ik gek."
De instelling geloofde Ultze nier, maar zij n
ouders deden aangifte, bij de Jeugd- en zeden
pollae. De man is veroordeeld voor meerdere
seksue1cvergrlJpen. De pollde vond kinderpor
no en bewijs voor eerdc.r misbruik, van andere
kinderen. Voor het misbruik van Uitze hadden
ze a.lleen zijn woord eh dal Is iet genoeg. ook
al onden de speciale onderzoekers van de poli
tie Uitzege1oofwaardig.
Kort na het proces kwamen Jaunes en Eelkje
de Jong een andere medewerker van het tebuis
tegen in de stad, tijdens Koninginnedag. "Toen
ze hoorde over zijn veroordeling zeJ ze: is die
pedofiel eindelijk aangepakt? Zo Is de cultuur
in die tehuizen. Eeu ZWijgCuItuUT, uit foDte col
legiaJiteit en angst voor de eigen po trie."
Ondert ussen werden Boukje en Ultze door de
instelling nier geholpen om te verwerken wat er
was gebeurd. Verstandelijk gehandicapten rea
ger n op trauma net als andere kinder : mer
angsten, depressie en slaapproblemen . Boukje
was door en medeb woner mIsbru ikt. Ze was
overstu ur en angstig. Uitz werd opstandig,
ging d rinken en blowen. ,Je zou denken dat
mensen die opgeleid zij n om met z ulke kinde
ren te werken, weten hoe ze daannee om moe
ten gaan. Maar dat is niet zo. En instellingen
roepen geen gespecialiseerde hulp in. Dat is [Oe
geven datje het niet kan."
Het is onderdeel van een patroon van bagatel
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liseren n ontken ning door instelli ngen, zegt
De Jong. Vieze kwam nog een keer in de proble
men, en weer geloofde deinstelIingspsycholoog
h em ni t. "Hij zou een dJke fantasie hebben.
l'u bergedrag vertonen ." Dit k eer was het niet
een begeleider, maar een vriend buiten de in
Stelling. Een ma n d ie hij had ontmoet bij het
vissen. Dat paste i n het beleid van de instelh ng,
die integratie in de s amenleving stimu lert,
zegt De Jong. "Her as een doel op zich en be
langrijker dan de veiligheid van het kmd.'
Toen zij n zoon enthousiast vertelde dat hlj
een nieuwe visvriend had, wilde De Jong d is
ser ook ontmoeten. "Hij leek aardig en bij had
werk en een vriend in. Er gingen geen alarmbel
len af." Ook Boukje en een vriendin van Ditze
kwamen geregeld blj de visser en diens vriendin
thuis. "Voor Uitze. toen ongeveer 17 Jaar. was
dat contact he belangrijk. De visser wás zijn
sociale leven buiten de Ins telling."
aar Uit'l.C raakte steeds verder In de knoop
Mmisbruikte,
en vertelde uiteindelijk dat zij n visvrien d
samen met zijn vriend in, en

~

Boukje ook . ..Roe kin het, de bliksem slaat ook
geen twee keer in ", dacht De Jong. Maar hij ge
loofde zijn zoon. hlj z g dat er iets mis WolS. Dat
zag ook de vaste begeleidster In d instelling.
MaM de psycholoog dacht dat Dirze aandacht
zodlt.
Weer deed Jannes de Jong aangifte bij de
jeugd- en zedenpolitie. Die haalde de visser op.
Hij bekende alles, binnen een dag, de vriendin
ook. De man werd veroordeel tot drie jaar,
waarvan hlj de helfr moest: zinen. "Uieze dacht
weleens dat hij hem zag. De bus naar d sociale
werkplaats reed langs hel huls van de visser,
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Hij leek aardig en hij
had werk en een
vriendin. Er gingen
geen alarmbellen af

twee keer per dag, heen en terug. Ik zei d:l.t dar
niet kon. dal hij nog vastzat." Het waren heftige
herbe1evingen van war hem overkomen was,
zegt De Jong. "Een van de verdrietigste gevol
gen van traumatisch misbruik."
Tor hl; een keer meer dan anders aandrong.
Hij wist zeker dar hij voor het raam had gestaan.
De visser zat toen zeven maanden vast. Uhze
bleek gelijk re hebben. De visser was kort teVo
ren met een enkelband naar huls gestuurd, zei
de behandelend rechercheur tegen De Jong. Die
kus te zijn vrouw. zei dat hij een klusje b d en
reed op de motor nl.. r de Gamma om een koe
vo t te kopen. Toen reed hij naar het huis van de
visser. HIJ had 13 jaar als marinier gewerkt, en
ging merhodisch re erk. Hij brak de deur open
en nond in een zwart mo :arpak, tWee meter
lang, in b et huis van de visser.
"Ik herken doodsangst als Ik hel zie. en Ik zag
het in de ogen van de vriendin. "Die venelde De
Jong dat de visser op zijn werk was. "Da t mocht
kennelijk ook, met die enkelband." De Joog wil
de de visser niet doodslaan, maar wel schade
toebrengen. Ui t rechtvaardigheid. Hij reed naar
de winkel waar de vIsser werkte. "Maar mensen
in doo snood kunnen heel hard rcnnen en dar

is mijn geluk geweest." DeJong-werd oorwaar
delijk veroordeeld voor bedreiging, en to t een
kleine geld boete. "Dat heb ik geweigerd. Ik ga
niet de verkrachter van miJ n kinderen betalen."
Uite.indelijk werd bet viu een omweg verre
kend met het bedrag dat zij n ki nd r n nog van
d visser kregen, de schadevergoeding van
3.000 euro per ki nd waartoe h ij veroordeeld
was. Dat g d, en de s hadevergoed ing van de
volgende instelling waar .Boukje op nieuw mis
bruikt werd doo r een medebewoner, staat op
een zogenoemde schaderekening. "Daar doen
we af en toe leuke dingen van met de kinderen.
Naar de wokch inees, datvi nd r Boukje leuk. Dan
dient het toch nog ergens toe."
at doen de instellingen fou t. volgens De
WzeJong?
Ze leren n iet van hun fouten, zegt
doen aan 'damage control'. "De eersre re
hij,

actie is: hoc beperken we de schade. Aan de in
stelling welteverstaan, niet aan het kind." Ze
schieten In een kramp, zegt hij, en reageren niet
op telefoontjes en brieven. De klachtencommis
sie die de m ste insteUJngen hebben is "de
grootst mogelijke onzin'.Ze boeven niet op alle
onderdelen van de klacht te reageren, en er ko
men hoogstens vage anbe velingen uit voor in
tern gebruik. "Gebakken luch t."
En als de familie dan een advocaat inschakelt,
gaat de zaak naar de verzekeraar, die er nog JU
risten op zet. TerwijJ de familie De Jong vooral
wilde dat de instelling zou erken Den da t ze fou
ten hadden gemaakt, en dat ze er lets van zou
den leren. "Bijvoorbeeld dat ze slachtoffers van
seksueel misbruil(, zoals Boukje. niet in één
groep zetten met mensen die seksueel grens
overschrijvend zijn. Zeker niet als dat onder
roezichr is van een ondergekwalificeerde stagi
air, af zonder toezicht onidar ber toezicht bui~
ten staar te raken."
Maar er!<enning dar er iets four was gegaan
zat er niet in...De directeur van die innelliD.,
zei regen ons dat her algemeen bekend was d t
verstandt'lijl< ge handj cap te kinderen nu een
nual een groeer risico hcbb n op misbruik."
Wc zijn niet verbineni, zegt Jannes, hoewel
dar soms moeite kost . .,Als je verbirterd wordt,
heb je.1IJ verloren."
Doukje en UiLZe zlneo inmiddels al een p.ur
jaar in een kleinschalige woongroep, zes man en
een zorgechtp<UJ·. En her gaat beter me ze.
"BoukJe zei laats t dar haar hoofd eindelijk weer
een beetje rustig werd. Maar de :ll1gsr is geble
ven. De kinderen hebben bst van flashbacks,
dan herbeleven ze war er me t ze gebeurd is. 0
daders zijn weer vrij, maar mijn killderen heb
ben levenslang."
De conclusies en aanbevelingen van de com
missic-Samsonkloppen el, zegt De Jong. Maar
wat eraan ontbreekt, en wat volgens bem het be
langriJkste is, is dat bij een v rdenkingaltijd de
politie zo u moeten worden ingesChakeld . .,Het
gaat om waarheidsvinding. Instelllngen probe
ren de klachten weg te moffelen: het is niet ge
beurd, het kind heeft een levendige fan tasie, of
gaf z If aanJeiding. Maar als altijd aangifte
wordt gedaan, kunnen ze dat niet meervolhou
den. Dan m oeten ze het we) serieus nemen."
Jannes de Jong wil niet cynisch zijn, maar hij
betwijfelt of er veel u I veranderen. " Nu praa t
iedereen erover. Over een maand is de aandacht
voor di t probleem we r verdwenen."
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eschame dportret
ederland is een onveilig land
voor kwetsbare kinderen
over wie de overheid zich heeft
ontfermd. Met name k inderen mel
een llcb t verstandelijke handicap,
z.eker me' jes diein een tehuis
moeten leven, zijn vogelvrijer dan
elk ander kind in Nederland. Zij
lopen twee keer zoveel kans om
seksueel misbruikt te worden dan
'gewone' p robleemkinderen iu de
tehuizen. E n vljfkeer zoveel als

N

Jeugdzorg behoeft
nieuw hart, bewijst
commissie-Samson
lotgenoten die in kleinere pleegge
zinnen zijn ondergebracht.
Het gevaar komt niet alleen uit
de hoek van lotgenoten (jongens),
die er (nog) geen seksuele moraal
op nahouden, maar eveneens van
volwassen medewerkers in de
jeugdzorg van wie de kinderen
juist afbankeliJkzijn.
Let wel, d:lt gebeurt dan ook nog
eens achter muren waar ze door
jeugdzorg zijn geplaatst, omdat ze
bij hun probleemouders thuis niet
veilig zijn. Het is ongelooflijk
maar wel waar. Het rapport over
kindennisbruik van de commissie
Samson schetst een ontlulsterend
portret van de Nederlandse jeugd
zorg dat geen geschiedenisjs maar
tot nu doorwerkt in de levens van
machteloze minderjarigen.
Wie niet bcrer weet, zou denken
dat voormalig procureur-generaal
Rieke Samson vanmorgen bij de

pr s neati van haar onderzoek
sprak over 'toe tanden' in het verre·
buitenland en iet over de realiteit
in Nederland. In potende worden
4O.0001ci.n.d.eren daardoor nog
steeds bedreigd.
Die werkelijkheid heeft primair
een strafrechtelijke componen t.
Van de ongeveer 800 meldingen
die de commissie-Samson kreeg,
zijn er 42 doorgestuurd naar het
OpenbaarMlnisterie. Vijfprocem
wordt dus strafwaardig gevonden.
Dar is al schokkend genoeg. Nog
pijnlijker is her dat de commissie
heeft geconcludeerd dat misbruik
"inherent" is aan her systeem. Ze
lijkt daarin bevestigd te worden
door de jeugdzorg zeIL Tijdens
haar onderzoek werd amson meer
tegengewerkt dan geholpen door
de tehuizen en medewerkers. Veel
kinderen durfden afkonden d3ar
om niet op olijk re praten.
De zorgverleners die deze angst
cu] ur in stand houden - niet álle
medewerkers - zij n afgestompte
cynici cn inderdaad ee inherent
probleem. Die inherentie moet
worden doorbroJ<en.
Jeugdzorg voelt zich terecht in
"het han geraakt". Maar wie gaat
een nieuwejeugdzorgbouwen ?
Met het scheiden van jongens en
meisjes, hoe zinvol ook, zijn we er
uiet. De commissie doel talrijke
nutti~ aanbevelingen.. De belang
rijkste zijn: haal de inspectie weg
bij her ministerie van Volksge
zondheid en geef de Idnderr.cchter
zijn controlerende macht terug.
Dejeugdzorg moet weer "beter
naM kinderen luisteren": dar i de
kern van kinderbescl1cllIll11g, die
we.schandelij k hebben verzaa]n.

Van een verslaggever

UTRECHT - Minister Ivo Opstelten
(VeWghejd en Justitie) beeft na
mens het kabinet alsnog excuses
; aangeboden aan de slachtoffers
van seksueel misbruik in jeugd
zorginste1llngen en pleeggezin
nen.

I

I
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Dat deed hij gi teren in Utrecht, tij
dens een bijeen komst met vertegen
woordigers van de slachtoffers.
Opstelten bood excuses aan, aan ie
dere vol assene en ieder kind dat dit
's overkomen. "Het is zeer betreu
renswaard ig waL er IS gebeurd. Onder
onze verantwoord ijkbeid zijn men
sen in pleeggezinnen geplaatst om
vervolgens te worden misbruikt," zei
hij.
Eerder al had Jeugdzorg excuses
aangeboden bij de presentatie van
het eindrapport an de commissie
I Samson, maar de bewindslieden
! hielden hN bij erkenning. Corrunis
I sievoorzitter Rieke Samson rlep de
I politiek daarna op om· lsnog excuses
' le maken.
De aanwezige vertegenwoordigers
, van de slachtoffers waren dankbaar
I en blij. Ca r'" Meijers van Nederland
Heell zei geroerd te zijn door de excu·
I ses van het kabinet. Roos Haase van
stichting Skip noemde het een dag
met een 'gouden randje'. "Dit was
II geen
loze kreet. eze spijtbetuiging:
! hadden wezo nodig."

'I

